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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku jednotného 

digitálního trhu. Evropská digitální ekonomika v současnosti stále čelí hranicím 

jednotlivých států. Jsou to právě překážky působící na digitálním trhu, které brání 

naplnění základních svobod vnitřního trhu. Jako příklad těchto překážek lze uvést tzv. 

zeměpisné blokování, které představuje diskriminační praxi na základě státní 

příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení bránící zákazníkům nakupujícím přes 

internet v přístupu ke zboží a službám z internetové stránky v jiném členském státě. 

Zákazníci mají tak omezený výběr zboží a pro fyzické a právnické osoby z jiných 

členských států platí nerovné podmínky. 

Jedná se o téma aktuální, zajímavé a vhodné jako předmět diplomové práce. Téma 

otevírá široký prostor pro podnětné analytické závěry diplomantky.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody

Při zpracování práce na dané téma je možno vycházet z dostatečného počtu pramenů 

právního i ekonomického zaměření. Dle mého názoru se jedná o téma přiměřeně

náročné, které umožňuje prostor pro další bádání.

Diplomantka v úvodu práce (str. 3) výslovně vymezuje, jaké metody plánuje při 

zpracování diplomové práce používat. Diplomová práce je zpracována převážně za 

použití deskriptivní metody, metody analyticko-syntetické a komparativní.

3. Formální a systematické členění práce

Z hlediska formálního diplomová práce zahrnuje titulní stranu v českém a anglickém 

jazyce, prohlášení, poděkování, obsah, vlastní text práce, tři přílohy, seznam zkratek, 
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seznam použité literatury, abstrakt v anglickém a českém jazyce a klíčová slova. Vlastní 

text práce obsahuje kromě přiměřeně dimenzovaného úvodu a závěru, které 

diplomantka nečísluje, celkem 3 věcné kapitoly, které se dále člení na dílčí podkapitoly 

první, druhé, třetí a čtvrté úrovně. Členění práce považuji za vhodně zvolené. 

V úvodu práce diplomantka zdůvodňuje volbu tématu práce a vymezuje její cíle (str. 2).

Pozitivně hodnotím, že diplomantka provádí zhodnocení dostupné odborné literatury.

V první kapitole s názvem „Theoretical and conceptual framework“ diplomantka přináší

definice základní terminologie.

Druhá kapitola s názvem „Delineating foundations of the digital single market“

vymezuje společensko-historický kontext, který přispěl k regulaci digitální oblasti.

Třetí kapitola s názvem „The state of play of the digital single market“ přináší 

zhodnocení současného stavu jednotného digitálního trhu.

Za čtenářsky velmi přívětivé považuji krátká shrnutí na konci každé kapitoly. Bohužel 

je velmi obtížné odlišit vlastní názor autorky od názoru převzatého či závěru obecně 

známého. Vlastní přínos diplomantky do problematiky by bylo poté zajistí snazší 

zhodnotit.

V závěru diplomantka shrnuje dosažené výsledky své odborné práce. Cíl práce 

vymezený v úvodu byl dle mého názoru naplněn.

4. Vyjádření k práci

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na aktuální a co do vstupních teoretických 

znalostí přiměřeně náročné téma. Celkové zpracování hodnotím pozitivně, avšak 

doporučila bych výraznější odlišení názoru autorky od názorů převzatých (např. 

v podobě vlastního odstavce, ve kterém autorka sděluje výhradně své stanovisko, 

grafické odlišení vlastního názoru prostřednictvím kurzívy, aj.). Z hlediska formálního 

považuji práci za přehlednou a logicky strukturovanou, překlepy se vyskytují v naprosto 

minimální míře. Z diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka s daným tématem 

seznámila a téma zpracovává s nadhledem.

Předkládaná diplomová je velmi rozsáhlá (obsahuje 321 987 znaků, což znamená přes 

178 normostran vlastního textu), avšak není určena pro do problematiky zcela 

nezasvěceného čtenáře. 
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5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Diplomantka v rámci práce splňuje cíle vymezené 
v úvodu práce.

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz

Diplomantka zpracovává toto méně frekventované 
téma samostatně, vhodně zvolenými metodami. 
Práci je možno hodnotit jako původní, vycházející 
z řádně citovaných zdrojů. U poznámky pod čarou 
č. 1 však chybí zdroj, mohla by jej diplomantka 
doplnit u ústní obhajoby?

Systém Theses.cz nevykázal žádnou relevantní 
shodu s jinými dokumenty.

Logická stavba práce Ze systematického hlediska je práce logicky 
vystavěna a vhodně členěna.

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Při zpracování práce vycházela diplomantka 
z vhodně sestaveného okruhu jak anglické a též 
české odborné literatury, právních předpisů, 
judikatury a elektronických zdrojů. U řady citací 
v práci chybí na konci citace tečka (např. pozn. pod 
čarou č. 5, 6, 7,8, 15, 23 a další).

Systematika seznamu literatury je v pořádku. Zdroje 
jsou seřazeny dle abecedního pořádku jmen jejich 
autorů.
Výtky mám k citačnímu formátu. Není použita 
totožná citační norma u všech knižních zdrojů a 
časopisů. U některých publikací je uveden celkový 
počet stran a u jiných nikoliv; dále jsou u některých 
zdrojů jednotlivé údaje odděleny čárkou a u 
některých tečkou. U knih „Právo Evropské unie“ a 
„Lisabonská smlouva: komentář“ chybí tečka/ čárka 
zcela. Dále ISBN u knihy „The wealth of nations“ 
nemá stejný formát jako u ostatních publikací. 
Diplomantka v některých případech uvádí iniciálu 
křestního jména autora či celé jméno a v jiných 
pouze příjmení. V citacích je chybně užito kurzívy u 
časopiseckého článku Eva Martinicová. Kurzívou 
má být vyznačen název časopisu nikoliv název 
článku. Tato nepřesnost se objevuje i ve vlastním 
textu práce.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

I přes formulované výtky hodnotím hloubku 
diplomantkou provedené analýzy předkládaného 
tématu jako vyhovující požadavkům na daný typ
kvalifikačních prací.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce je graficky přehledně a kvalitně zpracována. 
Práce obsahuje několik tabulek a grafů, např. na str. 
83, 95. 
Diplomová práce dále obsahuje seznam zkratek, což 
hodnotím velmi pozitivně. Při značném objemu 
zpracovaného sekundární práva seznam zkratek 
považuji za nutnou součást práce, aby práce stále 
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byla pro čtenáře přehledná. Diplomantka v seznamu 
zkratek uvádí i zkratky pro evropské právo typické, 
např. EU, CJEU a další. Doporučila bych tedy do 
seznamu uvést veškeré zkratky, které jsou v práci 
užity, např. VAT (str. 80) není ve zkratkách vůbec 
uveden.

Jazyková a stylistická úroveň Práce je psaná v anglickém jazyce a její jazyková i 
stylistická úroveň je velmi dobrá. Diplomantka
využívá vhodné jazykové a stylistické prostředky.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

1) Jaké přínosy jednotného digitálního trhu se očekávají pro Českou republiku 
v nejbližší době?

2) Ovlivní nějakým způsobem jednotný digitální trh odchod Velké Británie z EU?

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi 
dobrou až výbornou v závislosti na výsledek 
ústní obhajoby.

V Praze dne 25.08.2018

_________________________
JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D.

Oponentka diplomové práce


